
Programėlę galima įdiegti dviem būdais:
Išmaniojo laikrodžio meniu pasirinkite piktogramą "Greitasis
atsakymas" ir QR kodo nuskaitymo programa nuskaitykite
kodą iš laikrodžio. Kai kodas bus atpažintas, telefonas
paprašys leidimo įdiegti specialią programinę įrangą.

    

3.Širdies ritmo monitorius.
Ilgai paspauskite ekrane esančią piktogramą, kad
įjungtumėte širdies ritmo matavimo funkciją.Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą naudotojo vadovą.

Rekomenduojama naudoti tik originalų akumuliatorių, įkroviklį
ir priedus, pateiktus kartu su prietaisu.
Gamintojas ir platintojas neatsako už trečiųjų šalių priedų
naudojimą.
(Šiame vadove paminėtos funkcijos gali šiek tiek skirtis
priklausomai nuo modelio, nes vadovas yra bendras
išmaniojo laikrodžio aprašymas, todėl kai kurie modeliai gali
skirtis nuo standartinių).
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

1. Atsisiųskite programėlę "F Fit
Norėdami sinchronizuoti išmanųjį laikrodį su išmaniuoju
telefonu, pirmiausia turite įdiegti programėlę.

ĮVADAS
AKTIVAVIMAS 

Paleiskite programą, ieškokite galimų įrenginių sąraše,
pasirinkite išmanųjį laikrodį ir jį prijunkite. 
Tada įjunkite išmaniojo telefono ir išmaniojo laikrodžio
"Bluetooth" (įsitikinkite, kad abu prietaisai yra matomi
išoriniams įrenginiams). Užbaigus poravimą ir
sinchronizavimą, laikrodį galima naudoti.

2. žingsniamatis, kalorijų skaitiklis, 
atstumas.
Įjungus prietaisą automatiškai įsijungia tokios funkcijos
kaip žingsniamatis, kalorijų skaitiklis ir atstumas.
Duomenys rodomi realiuoju laiku.
Po nuoseklaus prietaiso susiejimo su "Bluetooth"
programa sporto funkcijos sinchronizuojamos pagal
esamą laiką. Duomenys iš prietaiso bus perkelti į išmaniojo
laikrodžio programėlę, jei abiejuose prietaisuose įjungta
"Bluetooth" funkcija. Per dieną išsaugoti duomenys bus
ištrinti iš prietaiso kiekvieną dieną 00:00 val.

1. Temos pasirinkimas.
Ilgas jutiklinio mygtuko paspaudimas
temos pasirinkimo sąsajoje. Norėdami įvesti temas,
trumpai palieskite ekraną ir pamatysite, ką galite pasirinkti.
Jei nusprendėte pasirinkti tam tikrą temą, laikykite ją
ilgiau.

FUNKCIJOS

Atsisiųskite ją iš oficialios "Google Play" parduotuvės.
Norėdami tai padaryti, prisijunkite prie "Google"
parduotuvės ir ieškokite programos "F Fit". Tada jį įdiekite.
Prieš atsisiųsdami programėlę patikrinkite, kokia
operacinė sistema naudojama jūsų išmaniajame
telefone. Suderinama su "iOS 9.0" ir vėlesnėmis
versijomis bei "Android 5.0" ir vėlesnėmis versijomis

PRIETAISŲ PRIJUNGIMAS

APYRANKĖS NUSTATYMAIGERBIAMAS KLIENTE, DĖKOJAME UŽ 
PIRKTI MŪSŲ PRODUKTĄ!

Sėdynės sagties padėtis sutampa su kitoje diržo pusėje
esančiu grioveliu.

Prieš naudodami išmanųjį laikrodį pirmą kartą, įkraukite jį.

Tinklinė apyrankė yra labai geras sprendimas, nes leidžia
reguliuoti apimtį. Apyrankę galima pritaikyti prie riešo.
Svertus reikia pakelti plonu įrankiu iš atitinkamos pusės,
stengiantis neišlenkti nė vieno elemento.

Prieš naudodami išmanųjį laikrodį pirmą kartą, turite jį
visiškai įkrauti. Įkrautą prietaisą palieskite 3 sekundes ir
prietaisas įsijungs, t. y. pasirodys pagrindinis ekranas.

Paspauskite ir palaikykite širdies ritmo matavimo sąsają
arba trumpai paspauskite mygtuką, kad grįžtumėte į
pagrindinį meniu. Matavimo istorija rodoma pagrindinėje
širdies ritmo sąsajoje.
Vykdant širdies ritmo stebėseną prietaisą reikia nešioti
tvirtai ant riešo.

4. Miego stebėjimas.
Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas jūsų miegą
stebi nuo 22.00 iki 8.00 val. ryto, o jei prietaisą įjungsite
miegoti, ryte galėsite pasitikrinti, kiek laiko miegojote
praėjusią naktį.

SPORTO REŽIMAI
Ilgai paspausdami jutiklinį mygtuką perjunkite į sporto
režimą. Yra 9 sporto režimai: bėgimas, vaikščiojimas,
laipiojimas, važiavimas dviračiu, plaukimas, ping-pongas,
krepšinis, badmintonas, futbolas. 

LAIKMATIS 
Laikmatis paleidžiamas ilgai spaudžiant jutiklinį mygtuką
laikmačio sąsajoje. Vienu prisilietimu paleidžiamas ir
sustabdomas laikmatis. Iš chronometro sąsajos išeinama
ilgai paspaudus jutiklinį mygtuką.

PRIMINIMO FUNKCIJOS 
PRANEŠIMAI

1 Įjungus programėlę, laikrodis primena apie anksčiau
suplanuotą įvykį. Bus rodoma suplanuoto įvykio pradžia ir
siunčiama informacija, kada turėtų baigtis.

Ekranas: IPS 0,96"
Atsparumas vandeniui: IP68

SVARBI INFORMACIJA PARAMETRAI

Jei nesilaikysite toliau pateiktų nurodymų, gali sutrumpėti
įrenginio baterijos veikimo laikas arba gali būti sugadinta
įranga, kilti gaisras, cheminiai nudegimai, ištekėti elektrolitas ar
sužaloti žmonės.
-Nelaikykite įrenginio prie karščio šaltinių arba aukštos
temperatūros zonose.
-Nenaudokite ekstremalioje aplinkoje.
-Konsultuokitės su vietiniu atliekų šalinimo skyriumi pagal
vietines taisykles.

AKUMULIATORIUS (ĮSPĖJIMAS)

GARANCIJA
Garantinis aptarnavimas:
1. Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys nėra sugedęs dėl
nežmogiškojo įsikišimo, nuo įsigijimo datos vartotojams
suteikiamas nemokamas 24 mėnesių garantinis
aptarnavimas.
2. viena iš toliau išvardytų aplinkybių, kai vartotojai negali
pasinaudoti garantijos teisėmis ir interesais:
A. savo paties padaryta žala
B. pasibaigus garantiniam laikotarpiui
C. nesilaikant naudojimo, priežiūros ir gaminio sugadinimo
instrukcijų.
D. be leidimo ardyti, taisyti gaminius, panardinti į vandenį,

Širdies ritmas: optinis širdies ritmas
"Bluetooth": 4.0
Jutiklis
Akselerometras, žingsnių analizė, priminimas apie
sėdimąjį režimą, priminimas apie miegamąjį režimą
Baterija: 120 mAh
Sistemos palaikymas: "Android 5.0+", IOS 9.0+
Prievadas: įkrovimo

Norėdami pradėti treniruotę, laikykite nuspaudę jutiklinį
mygtuką, kol jis suvibruos. Prasidėjus treniruotei bus
rodoma data, žingsnių skaičius ir širdies ritmas. Ilgai
paspaudus jutiklinį mygtuką, judėjimas bus sustabdytas ir
bus rodomi esamos treniruotės duomenys, o vienu
prisilietimu sporto režimas bus išjungtas.

2. Panešimas apie įeinančius skambučius. Numeris, iš kurio
skambinama, bus rodomas pagrindiniame ekrane.

3. Pranešimas apie SMS žinutes.

4. Socialinių tinklų programų, tokių kaip "WeChat", QQ,
"Facebook", "Twitter" ir kt., pranešimai.

-Prašome nenešioti laikrodžio duše
-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje ar kitoje
aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
-Nenešiokite laikrodžio, jei plaunate rankas ar veidą arba
atliekate darbus, kurių metu naudojate muilą ar ploviklį.
-Nuplaukite nuo laikrodžio visą druską ar nešvarumus po
panardinimo į jūrą
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1.Apsauga:
-laikrodį valykite minkšta šluoste, kad laikrodis ir juosta būtų
švarūs (naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
-įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis yra arti odos.
-dėl oro sąlygų jūsų riešo odos temperatūra yra per žema, o
tai turės įtakos širdies ritmo kontrolei.
2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai yra vandeniui
atsparus laikrodis):
 atkreipkite dėmesį į šiuos metodus, nes jie silpnina
atsparumą vandeniui.

IŠMANUSIS LAIKRODIS
MOTERIM 
WKW10 

Naudojimo instrukcijos


